
การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงนามธรรม 

และการเขียนอัลกอริทึม



พิจารณาจากข้อความข้างต้น ข้อความทั้งหมดต้องการสื่อความหมายใดร่วมกัน?



แนวคิดเชิงนามธรรม

แนวคิดเชิงนามธรรม (abstraction) : เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงค านวณ โดยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ เพื่อย่อยสถานการณ์และสามารถก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน

ส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ

พิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็น
สาระส าคัญ 

โดยแยกส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
ออกไป



วิธีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
1. พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้

ข้อมูลทั้งหมด คือ ทุกค าเป็นค าว่า hello , มีรูปแบบแตกต่างกัน
ออกไป เช่น สี , ขนาดอักษร , ตัวพิมพ์เล็ก- พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

2. คัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จ าเป็น
ข้อมูลที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา คือ ค าว่า hello
ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในการแก้ปัญหา คือ มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น 

สี , ขนาดอักษร , ตัวพิมพ์เล็ก- พิมพ์ใหญ่

3. น าข้อมูลที่จ าเป็น ไปแก้ไขปัญหา
ข้อความทั้งหมดต้องการสือความหมายใดร่วมกัน คือ ค าว่า “hello”



อธิบายเพิ่มเติม
โจทย์ข้อนี้ต้องการ ข้อมูลร่วมกันของสิ่งต่างๆที่มี

รายละเอียดแตกต่างกัน จะเห็นว่าทุกข้อความต้องการสื่อ
ความหมายเดียวกัน เพียงแตกต่างกันในรูปแบบ ตาม
จุดประสงค์และประสบการณ์ของผู้เขียน เช่น ต้องการ
ข้อความที่สีสันสดใส หรือ ข้อความที่เป็นทางการ เป็นต้น

หากโจทย์ต้องการถ่ายทอดความละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 
ของค าว่า HELLO เช่น



ตัวอย่างการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
Google ต้องการออกแบบแผนที่ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย โดย
ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม

1. พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้
แผนที่ทางดาวเทียมประกอบด้วย เส้นทางจากต้นทางไปปลายทาง , 

ชื่อสถานที่ใกล้เคียงที่ส าคัญ , บอกถนนหรือซอย , สีของตึก หลังคา , 
ต้นไม้ตามมุมต่างๆ , ระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยรถยนต์

2. คัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จ าเป็น
ข้อมูลที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา คือ เส้นทางจากต้นทางไปปลายทาง, 

ชื่อสถานที่ใกล้เคียงที่ส าคัญ , บอกถนนหรือซอย , ระยะทาง และเวลาที่ใช้
ในการเดินทางด้วยรถยนต์

ข้อมูลที่ไม่จ าเป็นในการแก้ปัญหา คือ สีของตึก หลังคา , ต้นไม้ตามมุม
ต่างๆ



ตัวอย่างการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม

3. น าข้อมูลที่จ าเป็น ไปแก้ไขปัญหา
จากข้อ 2 พบว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมมีข้อมูลที่มากเกินความจ าเป็น ดัง
นั่นจึงตัดข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออก ได้เป็นแผนที่เส้นทาง ซึ่งแสดงเฉพาะข้อมูล
ที่จ าเป็น ท าให้อ่านง่าย สบายตา และจดจ าได้ง่าย



ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

หากต้องการหาแนวคิดเชิงนามธรรมของสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถกระท าได้โดยพจิารณาเฉพาะสาระส าคัญ และจุดร่วมของส่ีเหลี่ยมของมุมฉาก



ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมายังพ้ืนโลก จะท าให้น้ าจากแหล่งต่าง ๆ ระเหยกลายเป็นไอลอยตัวสูงขึ้นสู่บรรยากาศและควบแน่นกลายเป็นหยดน้ าขนาดเล็กลอย
อยู่ในอากาศในรูปของเมฆ ถ้าหยดน้ ามีขนาดใหญ่จนอากาศรับน้ าหนักไม่ได้ ก็จะตกลงมาเป็นฝนและถูกกักเก็บไว้ตามแหล่งน้ าต่าง ๆ 
เมื่อต้องการหาแนวคิดเชิงนามธรรมของวัฏจักรน้ าจากข้อมูลข้างต้น โดยพิจารณาเฉพาะสาระส าคัญจะได้องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้



ข้อใดเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมของภาพต่อไปนี้

1.รูปสี่เหลี่ยม
2.รูปสี่เหลี่ยมหน้าจั่ว
3.รูปสี่เหลี่ยมมุมแหลม
4.รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

แนวคิดเชิงนามธรรมมีประโยชน์อย่างไร
1.ช่วยลดขั้นตอนการทํางานที่มีความซ้าซ้อน 
2. ช่วยให้ออกแบบชิ้นงานตรงกับสภาพจริงทุก
ประการ 
3. ช่วยให้เข้าใจปัญหาและมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น 
4. ทําใหเ้ห็นรายละเอียดของสิ่งที่สนใจได้ชัดเจน
ทั้งหมด



อัลกอริทึมเบื้องต้น

อัลกอริทึม (Algorithm) คือ ระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีการด าเนนิการได้ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา โดยเป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาที่สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ข้อมูลที่ต้องน าเข้า และผลลัพธ์ที่ได้จากการน าเข้าข้อมูล รวมทั้งการด าเนินการตาม
ขั้นตอน และจากข้อมูลน าเข้านัน้ อัลกอริทึมต้องสามารถแก้ไขปัญหาโดยทัว่ไป กล่าวคือ ต้องไม่เป็นขั้นตอนวิธีเพื่อการแก้ปัญหา
เฉพาะเจาะจงกรณีใดกรณีหนึ่ง



อัลกอริทึมเบื้องต้น

คุณสมบัติของอัลกอริทึม
1. เป็นกระบวนการทีส่ร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์ กระบวนวิธีการคือกลุ่มของขั้นตอนทีอ่ยู่รวมกัน เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆเพือ่ให้ได้มาซึ่ง

ผลลัพธ์
2. กฏเกณฑ์ที่สร้างอัลกอริทมึต้องไม่คลุมเครอื มีระบบระเบียบ อ่านแล้วไม่สับสน
3. การประมวลผลต้องเป็นล าดับขั้นตอนทีแ่นน่อน
4. กระบวนวิธีการ ต้องให้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดในปัญหา
5. อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถประมวลผลแบบไม่สิ้นสดุได้



ตัวอย่างอัลกอริทึม

การทอดไข่เจียว

อัลกอริทึมการ
ปลูกต้นไม้

อัลกอริทึมการ
ต้มไข่

เริ่มต้น หยิบไข่ไก่ ตอกไข่ไก่ใส่ภาชนะ ปรุงรสด้วยเครื่องปรุง ตีไข่ด้วยช้อนส้อม ตั้งกระทะบนเตา เปิดแก๊สและติดไฟ 
ใส่น้ ามันพชื น าไข่ที่ปรุงรสแล้วใส่ลงในกระทะทีร่อ้น ทอดจนสุก ตักขั้นใส่จานที่เตรียมไว้ จบการท างาน



ตัวอย่างอัลกอริทึมการต่อเลโก้

อัลกอริทึมที่ 1
-แกะกล่อง
-น าชิ้นส่วนออกจากกล่อง
-ทดลองประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
-ได้ผลลัพธ์เป็นโมเดลเลโก้ตามรูปแบบ
หน้ากล่อง

อัลกอริทึมที่ 2
-แกะกล่อง
-น าชิ้นส่วนออกจากกล่อง
-เปิดอ่านคู่มือ อ่านวิธีการประกอบโมเดล
-ประกอบโมเดลตามวิธีการที่คู่มีอระบุ
-ได้ผลลัพธ์เป็นโมเดลเลโก้ตามรูปแบบ
หน้ากล่อง



ตัวอย่างอัลกอริทึมการต่อเลโก้

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลลัพธ์เดียวกัน จากโจทย์เดียวกันสามารถท าได้โดยหลายวิธี แตกต่างกัน ซึ่งทุกวิธีของการหาผลลัพธ์ คืออัลกอริทึม
จากอัลกอรึทึมทั้ง 2 วิธีจะเห็นว่า แต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพต่างกัน เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า อัลกอริทึมที่ 2 มีจ านวนขั้นตอนที่เยอะกว่า 

อัลกอรึทึมที่ 1  แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่าอัลกอริทึมที ่1 จะใช้วิธีการสุ่มประกอบชิ้นส่วนไปเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถคาดการณ์
จ านวนรอบที่ต้องลองผิดลองถูกได้ จึงท าให้อัลกอริทึมที่ 2 มีความน่าเชื่อถือกว่า เพราะมีการอ้างถึงคู่มือในการประกอบโมเดล ซึ่งท าให้มั่นใจได้
ว่าจะประกอบส าเร็จแน่นนอน ดังนั้น อัลกอริทึมที ่2 จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อมีจ านวนชิ้นส่วนมาขึ้นเรือ่ยๆ



อัลกอริทึมเบื้องต้น

หลักการเขียนอัลกอริทึม
1.กระบวนการส าคัญเริม่ต้นที่จุดจุดเดียวในการมีจุดเริ่มต้นหลายทีจ่ะท าให้กระบวนการวิธีสับสน จนในที่สุดอาจท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่

ตรงกับความต้องการ หรืออาจท าให้อัลกอริทึมนั้นไม่สามารถท างานได้เลย
2.ก าหนดการท างานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน การก าหนดอัลกอริทมึทีด่ีควรมีขั้นตอนทีช่ัดเจนไม่คลุมเครือ เสร็จจากขั้นตอนหนึ่ง 

ไปยังขั้นตอนที่สองมีเงื่อนไขการท างานอย่างไร ควรก าหนดให้ชัดเจน
3.การท างานแต่ละขั้นตอนควรสั้นกระชับ เพราะการก าหนดขั้นตอนการท างานให้สั้นกระชับนอกจากจะท าให้โปรแกรมท างานได้

รวดเร็วแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มาพฒันาโปรแกรมต่อด้วยเพราะสามารถศึกษาอัลกอรทิึมจากโปรแกรมทีเ่ขียนไว้ได้ง่าย
4.ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนควรต่อเนื่องกัน การออกแบบขั้นตอนที่ดีนัน้ผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกควรเป็นข้อมูลส าหรับน าเข้า ให้กับข้อมูล

ในขั้นต่อไป ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามทีต่้องการ
5.การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี ควรออกแบบให้ครอบคลุมการท างานในหลายรูปแบบ เช่น การออกแบบโดยคิดไว้ล่วงหน้าว่าหากผู้ใช้

โปรแกรมป้อนข้อมูลเข้าผิดประเภท โปรแกรมจะมีการเตือนว่าผู้ใช้งานมีการใส่ข้อมูลที่ผิดประเภทโดยโปรแกรมจะไม่รับข้อมูลนั้น เพื่อให้
ใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดจุดบกพร่องของโปรแกรมได้ 



อัลกอริทึมเบื้องต้น

ประโยชน์ของอัลกอริทึม
ประโยชน์ของอัลกอริทึม (Algorithm) คือ ท าให้ไม่สับสนกับวิธีด าเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและ

ทางเลือกไว้ให้ เมื่อน ามาใช้จะท าให้การท างานส าเรจ็อย่างรวดเร็ว ท าให้ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเรว็ 
เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรมขั้นตอน และความสัมพันธ์ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน 



อัลกอริทึมเบื้องต้น



การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

ภาษาธรรมชาติ (Natural language) 
คือ รูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจ หรือเป็นภาษามนษุย์ที่ใช้สื่อสารกัน มีรูปแบบภาษาที่ไม่แนน่อนตายตัวและเป็นไปตาม

ธรรมชาติของมนุษย์ตามเชื้อชาติ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
ส าหรับการติดต่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาประดิษฐ์ (Artificial language) เพื่อที่ให้สามารถท า

ความเข้าใจภาษามนุษย์โดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับ การติดต่อส่ือสารด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ เป็นการประยุกต์ใช้
ภาษาศาสตร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยจะหาวิธีให้ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายของ ประโยค เข้าใจเรื่อง
ของค า และความหมายของ ค า หลักไวยากรณ์ของประโยค ภาษาธรรมชาติ จริง ๆ ล้วนเป็นภาษาทีย่อมให้คอมพิวเตอร์รับ 
ค าสั่งโดยไม่ค านึงถึงรูปแบบหรือหลักไวยากรณ์ ของภาษาเหมือนกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ที่ต้องการมีขั้นตอนในการใช้ค าสั่ง 
เช่น การใช้ ค าสั่งให้เครื่องจักรท างาน เป็นต้น



การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่โปรแกรมเมอร์เขียนเพือ่ใช้สั่งงานตาม รูปแบบและโครงสร้างของภาษา ภาษาคอมพิวเตอร์

มีการพัฒนาเชน่เดียวกับคอมพิวเตอร์ สามารถ แบ่งออกเป็นยุคหรือเป็นรุ่นของภาษา (Generation) ซึ่งในยุคหลังมีการพัฒนาภาษาให้มีความ 
สะดวกในการอ่านและเขียนให้ง่ายขึ้นกว่าภาษาในยุคแรก เนื่องจากจะมีโครงสร้างภาษาใกล้เคียง กับภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 5 ยุค ดังนี้

1. ยุคของภาษาเครื่อง (Machine language) 4. ยุคของภาษาขั้นสูงมาก (Very high level language)
2. ยุคของภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) 5. ยุคของภาษาธรรมชาติ (National language)
3. ยุคของภาษาชั้นสูง (High level language)



การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

ระดับของภาษา การใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางอิเลก็ทรอนกิส์ให้ท างานตามที่ต้องการ จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดภาษา
ส าหรับใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ ภาษา คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่

1.ภาษาระดับต่ า เป็นภาษาที่มนุษย์ท าความเข้าใจได้ยาก เหมาะแก่การเขียนโปรแกรม ควบคุมฮาร์ดแวร์ซึ่งจะท างานได้โดยตรง
และรวดเร็ว แต่ไม่เหมาะแก่การใช้พัฒนาโปรแกรม ตัวอย่างภาษาระดับต่ า เช่น ภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี เป็นต้น

2. ภาษาระดับกลาง" เป็นภาษาที่มีลักษณะแบบโครงสรา้ง สามารถใช้บนเครื่องที่มี ความเร็วแตกต่างกันโดยไม่ต้องดัดแปลง ภาษา
ระดับกลางเป็นการน าขอ้ดีของภาษาระดับต่ ากับ ภาษาระดับสูงมาพัฒนา ดังนั้น ภาษาระดับกลางจึงเป็นที่นยิมใช้กันอยา่งแพร่หลาย

3. ภาษาระดับสูง เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมีการใช้ค าสั่งเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะ ใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์มาก แต่การสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ท างานจะต้องมีการแปลความหมายของ ค าสั่ง



การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

การเขียนอัลกอริทมึด้วยภาษาธรรมชาติ คือ การบรรยายขั้นตอนการท างานของอัลกอรทิึมใด ๆ โดยใช้ภาษามนุษย์เพื่ออธิบายถึงล าดับ
ขั้นตอนการท างานของอัลกอรทิึมตามล าดับการท างานก่อนหลัง

ตัวอย่าง

การปลูกต้นไม้ แสดงขั้นตอนการท างานด้วยการเขียนอัลกอรทิึมด้วยภาษาธรรมชาติได้ดังนี้

เริ่มต้น ขุดหลุม ใส่ปุ๋ย น าต้นไม้ลงหลุม

กลบดินปักหลักยึดต้นไม้รดน้ าจบการท างาน



ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

อธิบายการการค านวณหาพื้นทีส่ี่เหลี่ยม และแสดงผลลัพธ์การค านวณ ด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ

เริ่มต้นการท างาน
น าเข้าข้อมูล 

ความกว้างของสี่เหลีย่ม

ค านวณพื้นที่สี่เหลี่ยม
ความกว้าง x ความยาว

แสดงผลพื้นที่สี่เหลี่ยมจบการท างาน

การหาค่าสี่เหลี่ยม

สูตรการค านวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม พื้นที่สี่เหลี่ยม = ความกว้าง x ความยาว

น าเข้าข้อมูล 
ความยาวของสี่เหลี่ยม



ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

อธิบายการการค านวณหาพื้นทีส่ามเหลี่ยม และแสดงผลลัพธ์การค านวณ ด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ

เริ่มต้นการท างาน
น าเข้าข้อมูล 

ความกว้างของฐานสามเหลีย่ม

ค านวณพื้นที่สามเหลี่ยม
𝟏

𝟐
x ฐาน x สูง

แสดงผลพื้นที่สามเหลี่ยมจบการท างาน

การหาค่าสามเหลี่ยม

สูตรการค านวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
1

2
x ฐาน x สูง

น าเข้าข้อมูล 
ความสูงของสามเหลี่ยม



การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง

รหัสจ าลอง (Pseudocode) คือ รูปแบบภาษาที่มี
โครงสร้างที่ชัดเจน กระชับ เพื่อใช้อธิบายขั้นตอน การท างานของอัลกอริทมึใด ๆ โดยไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ใดภาษาหนึ่ง และ 
สามารถแปลงรหัสจ าลองเป็นภาษาคอมพิวเตอรไ์ด้ง่าย โดยรหัสจ าลองสามารถใช้รูปแบบค าสั่งที่เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยก็ได้ 
อีกทั้งสามารถใช้ค าสั่งเฉพาะทีม่ีอยู่ใน ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรม์าช่วยในการเขียนรหัสจ าลองได้ ดังนั้น รหัสจ าลอง จึงคล้ายคลึงกับ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์จึงเป็นเครื่องมือที่นยิมใช้ใน การอธิบายขั้นตอนอัลกอริทมึของโปรแกรมคอมพิวเตอร์



การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง

การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง
การเขียนอัลกอริทมึด้วยรหัสจ าลอง เป็นค าสั่งที่จ าลองความคิดเป็นล าดับขั้นตอนโดยใช้สัญลักษณ์เป็นประโยคภาษาอังกฤษ รหัส
จ าลองไม่ใช่ภาษาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถ น าไปประมวลผลได้ และไม่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่ง แต่
เป็นการเขียนจ าลอง ค าสั่งจริงแบบย่อตามอัลกอริทึมของโปรแกรมระบบ เพื่อน าไปพัฒนาเป็นการเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ได้

ตัวอย่างรหัสจ าลอง
Terminate เริ่มต้นโปรแกรม , สิ้นสุดโปรแกรม

- START , STOP , BEGIN , END
Input รับค่าทางอุปกรณ์น าข้อมูลเข้า

- READ , GET , INPUT
Output แสดงผลผ่านอุปกรณ์น าข้อมูลออก

- WRITE  , DISPLAY , SHOW , PRINT 
, OUTPUT

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเขยีนจ าลองค าสัง่

Input a number : ใส่ข้อมูลน าเข้าเป็นค่าตัวเลข 
Find the sum of the number : ค านวณรวม
ค่าตัวเลขที่น าเข้า
Print the sum : แสดงผลรวมของข้อมูลทั้งหมด



การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง

เกณฑ์การเขียนรหัสจ าลอง
1. ควรใชค้ าสั่งเป็นรูปแบบภาษาที่สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เช่น start หมายถึง การเริ่มต้นการท างาน stop หมายถึง การจบการท างาน
2. ควรมีหมายเลขล าดับขั้นตอนชัดเจน 
3. ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องหมายวรรคตอน 
4. รหัสจ าลองต้องไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง่ 
5. ในหนึ่งบรรทัดให้มีค าสั่งเพียงค าสั่งเดียว 
6. ในการเขียนค าสัง่ให้เรียงจากบนลงล่าง และมีจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว



ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง

ภาษาธรรมชาติ

การหาค่าสี่เหลี่ยม

รหัสจ าลอง

COMPLETE area 
= width x length

START STOPINPUT width INPUT length OUTPUT area

เริ่มต้น
การทํางาน

นําเข้าข้อมูล
ความกว้างของสี่เหลี่ยม

นําเข้าข้อมูล
ความยาวของสี่เหลี่ยม

คํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยม
ความกว้าง x ความยาว

แสดงผล
พื้นที่สี่เหลี่ยม

จบการทํางาน



ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง

ภาษาธรรมชาติ

การหาค่าสามเหลี่ยม

รหัสจ าลอง

COMPLETE area 

= 
𝟏

𝟐
x base x height

START STOPINPUT base INPUT height OUTPUT area

เริ่มต้น
การทํางาน

นําเข้าข้อมูล
ความกว้างของฐาน

สามเหลี่ยม

นําเข้าข้อมูล
ความสูงของ
สามเหลี่ยม

คํานวณพื้นที่
สามเหลี่ยม
1

2
x ฐาน x สูง

แสดงผล
พื้นที่สามเหลี่ยม จบการทํางาน



การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน

ผังงาน (Flowchart) 
คือ การใช้ภาพสัญลกัษณ์เพื่อแสดงล าดบัขั้นตอนการท างานของอัลกอริทมึ หรือ การท างานต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการท างานให้

ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ในการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สามารถใช้ผังงานเพื่อช่วยล าดับแนวความคิดในการเขียน โปรแกรม เรียกว่า ผังงานโปรแกรม 

(Program flowchart) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้เพราะท าให้เข้าใจ การท างานของโปรแกรมได้ง่ายกว่าการอธิบายด้วยข้อความ เมื่อมีข้อผิดพลาด
จะสามารถดูจาก ผังงานท าใหก้ารแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น



การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน

โดยการการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน จะนิยมใช้สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์จะมคีวามหมายดังนี้

Terminator
เริ่มต้น/สิ้นสุดการท างาน

Input / Output หรือ IO
รับข้อมูล/แสดงผลโดยไม่ก าหนดอุปกรณ์

Manual Input
รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์

Decision Symbol
ทางเลือกเงื่อนไข

Document Symbol
แสดงผลทางเครื่องพิมพ์

ความหมายภาพสัญลักษณ์

Display
แสดงผลทางหน้าจอ

Process
การก าหนดค่า 

หรือการประมวลผล

predefined process 
โปรแกรมย่อย

Flow line
ทิศทางการท างาน

ความหมายภาพสัญลักษณ์



การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน

หลักการเขียนอัลกอริทมึด้วยผังงานจะอ้างอิงจากกระบวนการทางคอมพิวเตอร ์3 กระบวนการ ได้แก่ 



หลักในการเขียนผังงาน

การเขียนผังงานนัน้ ไม่มีวิธีการที่แนช่ัดว่าจะต้องใช้ค าสั่งอะไรบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานทีจ่ะท า ซึ่งลักษณะงานจะมีอยู่ 3 
ขั้นตอน คือ การรับข้อมูล (Input) การประมวลผล (Process) และการแสดงผลลัพธ์ (Output) การศึกษาล าดับขั้นตอนในการท างานของ
ผังงาน ให้สังเกตจากลูกศรที่แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลในผังงานเป็นหลักในการเขียนผังงาน จะต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ใช้สัญลักษณ์ที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน
2. ขนาดของสัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
3. ควรเขียนทิศทางการไหลของข้อมูล เริ่มจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา และควรท าหัวลูกศรก ากับทิศทางด้วย
4. การเขียนค าอธิบายให้เขียนภายในสัญลักษณ์ ใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย สั้นและชัดเจน
5. พยายามให้เกิดจุดตัดน้อยที่สุด หรืออาจใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ตัวเชื่อม” (Connector) แทน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทีอ่าจ

เกิดขึ้น
6. หากเป็นไปได้ควรเขียนผังงานให้จบภายในหน้าเดียวกัน
7 . ผังงานที่ดีควรเป็นระเบียบเรยีบร้อย สะอาด ชัดเจน เข้าใจและติดตามขั้นตอนได้ง่าย
8. จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน ควรมีเพียงจุดเดียว 



รูปแบบการเขียนผังงาน

การเขียนผังงานจะเขียนในลักษณะบนลงล่าง (Top-Down) หรือซ้ายไปขวา โดยมีรูปแบบ การเขียนผังงาน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เรียงล าดับ (Sequence) คือ การเขียนผังงานแบบเรียงล าดับจากบนลงล่าง หรือจากซ้าย ไปขวา เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด เนื่องจากมี

การท างานที่เรียงล าดับไปที่ละล าดับ โดยไม่มีทางเลือก หรือการท าซ้ าใด ๆ



รูปแบบการเขียนผังงาน

2. เลือกกระท า/เงื่อนไข (Selection/Condition) คือ การเขียนผังงานในลักษณะการน าข้อมูลไปเปรยีบเทยีบเพือ่เลือกกระท า หาก
เปรียบเทียบแล้วข้อมูลเป็นจริงจะกระท ากระบวนการหนึง่ หากเป็นเท็จจะกระท ากระบวนการหนึ่ง แต่หากการเปรียบเทยีบหรือเงื่อนไขมี
ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้เง่ือนไขหลายชั้นเพื่อให้ครอบคลุมการเปรียบเทียบ



รูปแบบการเขียนผังงาน

3. ท าซ้ า (Loop) คือ การเขียนผังงานในลักษณะที่มีการท ากระบวนการท าซ้ าหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนด



ตัวอย่างการเขียนผังงาน เริ่มต้น

ตื่นนอน

อาบน ้า

แต่งตัว

กินข้าว

ไปโรงเรียน

จบ



ภาษาธรรมชาติ

การหาค่าสี่เหลี่ยม

รหัสจ าลอง

COMPLETE area 
= width x length

START STOPINPUT width INPUT length OUTPUT area

เริ่มต้น
การทํางาน

นําเข้าข้อมูล
ความกว้างของสี่เหลี่ยม

นําเข้าข้อมูล
ความยาวของสี่เหลี่ยม

คํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยม
ความกว้าง x ความยาว

แสดงผล
พื้นที่สี่เหลี่ยม

จบการทํางาน



การหาค่าสี่เหลี่ยม
START

Nwidth

Nlength

Narea = Nwidth *  Nlength

Narea

STOP



การหาค่าสี่เหลี่ยม
เริ่มต้น

รับค่า ความกว้าง

รับค่า ความยาว

พื นที่สี่เหลี่นม = ความกว้าง * ความยาว

พื นที่สี่เหลี่ยม

หยุด



ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง

ภาษาธรรมชาติ

การหาค่าสามเหลี่ยม

รหัสจ าลอง

COMPLETE area 

= 
𝟏

𝟐
x base x height

START STOPINPUT base INPUT height OUTPUT area

เริ่มต้น
การทํางาน

นําเข้าข้อมูล
ความกว้างของฐาน

สามเหลี่ยม

นําเข้าข้อมูล
ความสูงของ
สามเหลี่ยม

คํานวณพื้นที่
สามเหลี่ยม
1

2
x ฐาน x สูง

แสดงผล
พื้นที่สามเหลี่ยม จบการทํางาน



การหาค่าสามเหลี่ยม
START

Nbase

Nheight

Narea

STOP

Narea = 
𝟏

𝟐
* base * height



การหาค่าสามเหลี่ยม
เริ่มต้น

รับค่า ความกว้างฐาน

รับค่า ความสูง

พื นที่สามเหลี่ยม = 
𝟏

𝟐
* ฐาน * สูง

พื นที่
สามเหลี่ยม

หยุด


